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 امه مرحوم دکتر یداهلل سحابی زندگی نبه نگاهی 

 پردیس علوم زمین شناسی موزه دانشکده پایه گذار

 

 :تدریس در دانشگاه تهران ویداهلل سحابی 
 دانو   از آن، در قبوویی  و علمیپس از شرکت کردن در مسابقه  ۱۳۱۱او در شهریورماه 

بوه فراییور     (Lille) ییو   دانشوگاه  در سوا   ۴ سحابی. شد فرانسه به اعزام ختگانآمو

دان  پرداخت و سرانجام اویین دکترا  علوم ایران را با خود به ارمغان آورد. او به هموراه  

 ایوران  هوا   دانشوگاه  در شناسوی  زموین  علو   ایرانوی  اسوتادان  اویین رشادف فریدون دکتر

 مواه  فوروردین  از و بازیشوت  تهوران  به ۱۳۱۵در اسفندماه  . مرحوم دکترسحابیاست بوده

ینجانودن   .پرداخوت  تهوران  دانشوگاه  علووم  دانشودده  در ناسیش زمین آموزش به ۱۳۱۷

شناسوی و ارتبواو و    بازدیدها  محلی دانشجویان از معادن در برنامه آموزشی درس زمین

 .انجوام داد ، از جمله اقداماتی بود کوه دکتور سوحابی     همدار  مستمر با اداره ک  معادن

ها از کشوور   ها و فسی  ها، سنگ ها  کانی با سفارش نمونه ۱۳29دکتر سحابی در سا  

ریوز    آیمان پایه ها  ایجاد موزه زمین شناسی را در یروه زموین شناسوی آن دوره پوی   

 از کوه  کرمانشواه  بزرگ قنات و فیروزکوه و تهران قنات قریه آیینه ورزان در جادهنمودند. 

هایی از منابع آبی هستند که پوی  از انقو، ،    ، نمونهنظیر است بی ایران در آبدهی یحاظ

 سا  در آبیک اند. مدان یابی کارخانه سیمان با راهنمایی و تحلی  یداهلل سحابی حفر شده

مطایعوه و   آبیار ، سیست  توسعه خوزستان، و فارس سیمان شرکت درخواست به ۱۳۴9

ایص و منبوع سرشوار آ  زیور    تنظی  یزارش در تأیید ذخیره بزرگ سنگ آهک نسبتاً خو 

ها  فنی آسیابی برا  ازدیاد سطح کشوت غغنودر    زمینی در آن مدان و مطایعه و بررسی

 بوین  همودان  و مرودشوت  حیدریوه،  تربوت  بروجورد،  هوا  قنود   که به درخواست کارخانه

 و علموی  هوا   فعاییوت  از دیگور   هوا   نمونوه  است، شده انجام ۱۳۶2 تا ۱۳۵۰ ها  سا 

 .آیند می شمار به سحابی صنعتی

بعد از بی  از ۱۳8۱سا   ماه فروردین 2۳روز جمعه مرحوم شادروان دکتر یداهلل سحابی 

دهه زندیی و تأثیریذار  و  بر عرصه علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران پایان  9

 شد. سپرده خاک به شهرر  اهللعبد امامزاده یافت، و پیدر او در

 شاد و یادش یرامیروح  

 

 تهران سنگلج در محله ۱28۴سا   در  سحابی یداهلل دکتر

 شرف ها  دبستان در را ابتدایی آموزش دوره. آمد دنیا به

 هوا   دبیرستان در را دبیرستان دوره و اتحادیه و احمد 

 مرکز ، دارایمعلمین به سپس. یذراند دارایفنون و شرف

خان فروغوی اداره   ظر میرزا ابوایحسنن زیر زمان آن در که

سوحابی در   به پایان رساند.شد، رفت و آموزش پایه را  می

کار رسمی خود را به عنوان آموزشوگر علووم    ۱۳۱۰سا  

 طبیعی در غهار دبیرستان دویتی شناخته شده آن زموان 

 آغاز کرد.

 

 اولسخن 
در آستتتا و ورود  تتو د تتو و ستتده جدیتتد   

 تا و   خورشیدی  ستیم. سالی پر از دشواری

و  Covid-19  یمتاری   ای  رخاستو از  گرا ی

فترا  گذاشتتیم.   سر مشکالت اقتصادی را پشت

 ، مکاران گرامی رسیدن  هار تازه را  و  مو

کارکنان و اعضای  یئت علمی پردیس علوم 

تبریک میگویم. از تالش  و خا واده معزز آ ان

  مگی در این سال پر محنت در  مو حتوزه 

 کتنم.  تی   گتزاری متی   ستاا    ای پردیس

مجموعتتو پتتردیس  تتا  تردیتتد پیشتتبرد امتتور

ختتا واده  تتزرد پتتردیس   مشتتارکت  متتو

 تای   صورت گرفتو است. قتدردان کوشت   

 هینتو امتور  ستتم.     شما عزیزان  رای ا جتام 

 تا   آرزو دارم در سال پتی  رو از دشتواری  

تتری پتی  رو     ای روشتن  کاستو شود و روز

 .داشتو  اشیم
آرامت  و آستای   ترای     ،تندرستتی  ،شادی

متان و   اجل  رای  یمارانشفای ع ،مان  مگی

مان را از ختدای   آمرزش  رای درگذشتگان

 . زرد خوا ا م

 نوروزاتن خجسته و پیروز
 حمیدرضا مشفق

 دااگشنه تهران رئیس رپدیس علوم
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 با آمدن ویروس کرونا و همه ییر  آن تداپو برا  شناخت آن آغواز شود و    

کشور غین اویین کشور  بود کوه در ایون زمینوه تو،ش کورد. تووایی ایون        

رمز و راز نحوه عملدرد این ویروس است. در کشور موا نیوز تعیوین     ویروس 

آغاز شد و اقدامات بعد  نشوان داد   ۱۳98ید در بهمن ما توایی ویروس جد

که ویروس در حا  تغییر و جه  است. ساخت واکسن بر علیه ویوروس بوا   

توجه به تجربیات جهانی در بسیار  از کشور ها آغواز شود. در کشوور هوا      

غربی ت،ش بیشتر معطوف به تویید از نوع نوترکیب یا مهندسی ژنتیک شده 

در کشور غنین غندین شرکت بورا  تهیوه واکسون فعوا      ویروس بود ویی 

شدند و یدی از اویین واکسن ها که کارآزمایی بایینی را شوروع کورد از نووع    

غنودین کشوور و شورکت     ۱۳99کشته شوده ویوروس بوود. در بهوار سوا       

در  ۱۳99کارآزمایی بایینی واکسنها  خود را شوروع کردنود و در تابسوتان    

 شروع شد.  کشور ما نیز فعاییت هایی

ها از ویروس کشته شده موال، بوا حورارت موی باشوند.       بعضی از این واکسن

و  DNAپروتئین ویروس را برا  واکسن استفاده می کنند. بعضی از برخی 

 DNAهایی کوه از   ویروس برا  واکسن استفاده می کنند. شرکت RNAیا 

 ویوروس  ماننود  ییحاملهاکنند معموال آنها را داخ   استفاده می RNAو یا 

زا قرار می دهند و بعد از ورود این ویروس هوا بوه یوردش     ها  غیر بیمار 

نجا پروتئین ویروس را سواخته و ایون   آها  بدن شده و در  خون وارد سلو 

پروتئین ها سیست  ایمنی را فعا  کرده و باعث ایمنی فورد شوده و افوراد     

ویروس مقاوم یا ایمون خواهنود   که واکسن دریافت کرده اند اکالرا در مقاب  

 بود.

 

 سخنرانی علمی دکتر سیروس زینلی مدیر گروه دکترای پیوسته زیست فناوری پردیس علوم

 " SARS-CoV-2ونا کرتازه های واکسن بر علیه ویروس  "
 

واکسن در مراح  مختلو  کارآزموایی بوایینی     ۱۴۰در حا  حاضر بی  از 

اضافه ا دریافت کرده اند. ایبته باید نوع مجوز فروش ر ۷قرار دارند و حداق  

که همه این مجوز هوا بور اسواس شورایط اضوطرار  مجووز را سوریعا         کرد

 بوه سوا    ۱۰این یونه مجوز ها معموال  در شرایط عاد و  دریافت کرده اند

طو  می کشد. سازمان غذا و دارو  آمریدوا مجووز را بورا  شورکت هوا       

 می کند.  آمریدایی صادر

مجوز را برا  کشور ها  اتحادیه اروپا صادر می  EMAسازمان دارو  اروپا 

کند و کشور غین یا روسیه نیز دارو ها  خود را در همان کشورشان تایید 

 .سوت امی کنند. یدی از واکسنها  تایید شده واکسون اسوپوتنیک روسویه    

ها  تایید شده در اروپا و واکسن  اجازه استفاده ازکشور ها  اروپایی فقط 

دارند ویی کشور غین و روسیه به کشور ها  مختلفوی واکسون   یا امریدا را 

 .اسوت تجوار    یصادر کرده اند. موضوع تایید و یا عدم تایید بیشتر موضوع

در ایران غندین واکسن در مراح  مختل  قب  از استفاده در انسان یا فواز  

در ایون بوین واکسون کوویران سواخت       .هسوتند  بوایینی  و یا  ینیپی  بای

 او  بوایینی مجموعه برکت توسط شرکت دارویی شفا زودتر از بقیه به فواز  

رسید. موسسه راز  نیز پیشرفت خوبی داشته است. انستیتو پاستور ایوران  

زحمت تحقیو  و   و دهدکوبا انتقا  ر از کشو فناور  تویید راترجیح داد تا 

توسعه را ندشید. نووع کوبوایی در جسوتجو هوا  اینترنتوی هنووز مراحو         

آن ایجاد  برا کارآزمایی در کشور کوبا را طی می کند و هنوز اقبا  جهانی 

انتظار می رود که در اواخر بهار سا  آینده غنود واکسون    پسنشده است. 

 ند جایگزین واردات شده و نیاز کشور را تامین کند.ایرانی بتوا

 

دوره  پیشونهاد پژوهشوی  قبو  از تووویب    یذرانوده  اخ،ق در پژوه  برا  دانشجویان دکتر  پردیس علوم به عنوان واحد ایزاموی سومین کاریاه 

تنهوا و دکتور بورزو     صورت مجاز  در پردیس علوم دانشگاه تهران با تدریس آقایان دکتر سید امیور کیووان قربوانی   غهارده  اسفندماه به  تحویلی

  .شدنظر  بریزار 

نفور   ۱2۳و تعوداد   "رفتوار پژوهشوی   آشنایی بوا مووادی  سوو      مدار، روش شناسایی اعتبار مج،ت علمی و پژوه  اخ،ق " :با موضوع این کاریاه

 بریزار شد. شرکت کننده

 برگزاری سومین کارگاه اخالق در پژوهش دانشجویان دکتری پردیس علوم
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دانشگاه  الملل روز بین درخشش کمیسیون علوم پایه و پردیس علوم در جشنواره مشترك

 ( 2021) تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

سا   ماه همنب  بیست و پنج  شنبه روز صبح  8دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشدی تهران که آیین ویژه آن، ساعت  ایمل  روز بین  جشنواره مشترک در

 ،شدها و اصحا  رسانه بریزار  ها و یروه و مدیران دانشدده  حضور بریزیدیان، روساو با  دانشگاه تهران به صورت مجاز  تاالر ع،مه امینی کتابخانه در 99

 ها  مختل  در حوزه علوم پایه انتخا  و معرفی شدند: زیر در بخ  همداران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ارجمند ت علمی و كاركنانامحترم هي یپردیس علوم، اعضابه برگزیدگان عزیز  را برانگيز بزرگ و درخشش تحسينین موفقيت ا

  .گویيم می تبریك گرامی دانشجویان

 (IOP)  عنوان داور معتمد انستیتو فیزیک به عضو هیات علمی پردیس علوم انتخاب  

 
    عنوان داور معتمد انستیتو فیزیوک   دانشگاه تهران به پردیس علوم ، استاد دانشدده فیزیکدکتر محمد نور  زنوز

(IOP) نتخا  شد. ا 

انگلستان و ایریند است که مجموعه زیاد   ، مرکز اصلی متویی تحقیقات و آموزش فیزیک در(IOP)انستیتو فیزیک

رساند. این انستیتو، بورا  اویوین بوار تعوداد  از      ها  مختل  فیزیک را به غاپ می از مج،ت معتبر علمی در زمینه

 است.کرده  معرفی(Trusted reviewer)  داوران خود را تحت عنوان داور معتمد

این موقعیت به معنا  توودی  شایسوتگی داور  در    »موقعیت داور معتمد، عبارت در بیان  (IOP) انستیتو فیزیک

 .را عنوان کرده است« سطحی باال و توانایی نقاد  مباحث علمی با استاندارد عایی است

https://profile.ut.ac.ir/~nouri
https://profile.ut.ac.ir/~nouri
https://science.ut.ac.ir/home
https://science.ut.ac.ir/home
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پردیس علومعضو هیأت علمی دکتر سپیده خوئی   

شد 201۹موفق به دریافت جایزه کامستک    
 

ا  که دارا  مشوارکت قابو  تووجهی در     بار به افراد برجسته یک ها  اس،می، هر دو سا  از طرف سازمان همدار  ۱99۷این جایزه از سا  

 .ییرد پیشبرد عل  بوده و یا دارا  ثبت اختراع هستند، تعل  می

 .كنيم عرض میو خانواده پردیس علوم تبریك ی ئشيميدان فرهيخته خانم دكتر سپيده خو این موفقيت را به 

 

 

دكترر سرپيده    بوه  2۰۱9 ستککام جایزه کمیته ثبت اختراع

، استاد دانشدده شیمی پردیس علوم دانشگاه تهران اعطوا  خوئی

 .شد

ها   ها  علمی و فناور  سازمان همدار  همدار  دائمی کمیته

ها  علموی   منظور افزای  همدار  به (COMSTECH) اس،می

علمووی کشووورها  عضووو سووازمان    سووطوا ارتباطووات  ارتقووا و

هوا    و بوا هودف توسوعه آمووزش      (OIC)ها  اسو،می  همدار 

یوذار  در بخو  تحقیقوات، توجوه ویوژه بوه        تدمیلی، سورمایه 

بوین کشوورها  اسو،می     فناور  اط،عوات و مبادیوه اط،عوات   

 تاسیس شده است.

 

هدتوون کوویود   "  پردیس علوم در جشنواره حرکت در دو قسمت انجمن بریزیده و بخ  ویژه با اثور  ژدانشجویی بیوتدنویو -انجمن علمی

 موف  به کسب رتبه برتر شد. "۱9

   .شد عنوان برتر در قسمت نشریهدانشجویی زیست شناسی موف  به کسب  -همچنین در این جشنواره انجمن علمی

ها  مختل  واجد امتیاز الزم بورا    اثر در محور و زیریروه 2۰اثر دریافت شده است که پس از داور ،  ۱۰۷ایمللی حرکت،  بین  در جشنواره

ایمللی  بین  ن بر ارسا  به جشنوارهها  علمی دانشجویی و دانشجویان بریزیده افزو بریزیده و شایسته تقدیر شدند. از آثار انجمن  کسب رتبه

 .حرکت، با اهدا  جوایز و یوا سپاس تقدیر خواهد شد

به دانشجویان پرتالش انجمن های علمی بيوتکنولرویی و ییسرت شناسری     به ویژهو این موفقيت را به خانواده پردیس علوم 

 .تبریك می گویيم

 

 ی پردیس علومژوانجمن علمی دانشجویی بیوتکنولکسب رتبه برتر 

 حرکت بین المللی در جشنواره 

https://profile.ut.ac.ir/~khoee
https://profile.ut.ac.ir/~khoee
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این آزمایشگاه در محدوده وسیعی از انرژ  به شناسایی ساختار مواد از جمله کمک به فه  

پوذیر عوای     ترین ذرات تشدی  دهنده ماده مشواهده  عنوان اصلی ساختار پروتون و نوترون به

 خواهد پرداخت.

ن ذرات منجر به فه  بیشتر بشر از ساختار ای»دکتر عزیز  در ادامه سخنان خود بیان کرد: 

کرومودینامیک کوانتومی رنوگ خواهود شود کوه نظریوه میودان       ها   فه  انسان از خاصیت

ها  اساسی طبیعت  کوانتومی بر ه  کن  قو  است. بر ه  کن  قو  یدی از بره  کن 

هوا  رنگوی    هوا و یلوئوون   هست که منجر به ایجاد ذرات پیچیوده ترکیوب شوده از کووارک    

هوا  برخوورد    در آزمایشوگاه  دیگور  ذرات نامتعارف ر ذرات استاندارد شود. اخیراً در کنا می

شوود. ایون ذرات    دهنده هادرونی مختل  کش  شده که به آنها ذرات ایزوتیوک یفتوه موی   

ها  ش  کوارکی با  ها هستند که سیست  ها و هگزا کوارک ها، پنتا کوارک شام  تتراکوارک

 .هووا  موواده تاریووک معرفووی شووده اسووت     نامزدعنوووان یدووی از   سوواختار خووا  بووه  

در مورد این ذرات هو  کموک خواهود     به فه  ما "PANDA "و  با اظهار اینده آزمایشگاه

هوا  موواد در دموا و     همچنین در این آزمایشگاه به تحقیقاتی بر رو  خاصیت»کرد، یفت: 

وجوودات غگوا    تواند به فهو  بشور از سواختار م    غگایی باال نیز پرداخته خواهد شد که می

 ها  نوترونی کمک کند. تی  دانشگاه تهوران در زمینوه آنواییز برخوی از     فضایی مانند ستاره

 فرآیندها  فیزیدی ذکر شده فعاییت خواهد کرد.

در پایان خاطرنشان کرد: عضویت در این آزمایشگاه، فرصت خوبی برا  حضور  دکتر عزیز 

هوا    انشگاه تهران و زمینه انجوام همدوار   ها  علوم و فنی د استادان و دانشجویان پردیس

 .علمی مختل  را در این مرکز مه  فراه  خواهد کرد

 "PANDA" مهمهمکاری دانشکده فیزیک دانشگاه تهران با پروژه 

پوردیس علووم دانشوگاه     دانشدده فیزیوک  ، استاددکتر کاظ  عزیز 

در  ن همدوار  علموی مهو  را برعهوده دارد    تهران که سرپرستی ایو 

 PANDA یفت: آزمایشگاه در حا  تدمی  مواحبه با روابط عمومی

(anti-Proton ANnihilations at Darmstadt)  در

ایمللوی در   ها  مه  و کلید  بین دارمشتات آیمان یدی از آزمایشگاه

 2۰2۴رود در سوا    زمینه فیزیک ذرات خواهد بوود کوه انتظوار موی    

نداز  این آزمایشگاه بوی    ییر  کند. در طراحی و راه وع به دادهشر

 کشوور جهوان   2۰دانشومند از   ۴۵۰مرکز علمی دانشوگاهی و   ۶۵از 

 حضور دارند.

رود این آزمایشگاه به فه  بشر از ساختار ماده و  و  افزود: انتظار می

عنوان یدی از غهار بر ه  کن  اساسی طبیعوت   بر ه  کن  قو  به

ها  استاندارد و نامتعارف تشدی   د. بررسی خوا  هادرونکمک کن

ها در خ،  و محیط با شرایط خا ، بررسوی خووا     شده از کوارک

احتموایی مواده هوادرونی بوه      کرومودینامیک کوانتوومی و یوذار فواز   

 یلوئوون و بررسوی جهوان اوییوه از جملوه اهوداف      -پ،سما  کوارک

 کلید  این آزمایشگاه هست.

دانشگاه تهران توریح کورد: آینوده کشوورها بوه      پردیس علوم استاد 

یحاظ عل ، تدنویوژ ، پزشدی و حتی اقتواد به نسبت ورود آنهوا بوه   

یذار  که در این حوزه  ها و میزان سرمایه هنده حوزه تدنویوژ  شتا 

بگرها در محودوده  دارند، بستگی خواهد داشت. تحقیقات در این شتا

رو صونعت بوه کوار رفتوه در ایون نووع        شود، از این نانو انجام می-نانو

تدنویووژ  بسویار    ایمللوی و دارا   ها  بزرگ در ابعاد بوین  آزمایشگاه

 باالیی است.

دکتر عزیز  با بیان اینده پیشرفت صنعت و تدنویوژ  در کشورها  

 (CERN) سورن  اروپا  غربی به دیی  مشارکت آنان در پروژه عظی 

هوا    بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: تحقیقوات در ایون ماشوین   

بزرگ در درجه او  به فه  بشر در موورد سواختار مواده، پیودای  و     

کند. همچنین این  ها  احتمایی آینده کمک می تدام  عای  و سناریو

مختل  عل ، صنعت  ها  تحقیقات، منجر به پیشرفت انسان در زمینه

 شود. و پزشدی می

و  عنوان کرد: به طور مالا ، استفاده از این تدنویوژ  با مرور زمان  

تواند منجر به حذف روش ک،سیک تزریو  شویمیایی و یوا پرتوو      می

درمانی که اثرات جانبی زیاد  دارند در پزشدی شده و ذره درمانی را 

تراپوی در   . بر این اساس، روش پروتون یوا هوادرون  جایگزین آنها کند

شود که در ایون روش   ها می ها به مرور وارد بیمارستان درمان سرطان

 ها  سرطانی بودون اثورات   درمان به خاطر ابعاد کوغک ذرات، سلو 

 جانبی از بین برده می شوند.

کوه   "PANDA" به یفته استاد پردیس علوم دانشگاه تهران، پوروژه 

کنند، ساختار منحور به  ها برخورد می ها با پروتون پروتون درآن ضد

 کند. متمایز می ها  دیگر فرد  دارد که آن را با آزمایشگاه

https://profile.ut.ac.ir/~kazem.azizi
https://profile.ut.ac.ir/~kazem.azizi
http://physics.ut.ac.ir/
http://physics.ut.ac.ir/
https://science.ut.ac.ir/
https://science.ut.ac.ir/
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پرت،ش، امیدوار بوه   ادافر تهران را فرصتی برا  دانشگاه است، پذیرفته شده تهران دانشگاه ارشد در زینب حسینی، که با کسب رتبه یک کندور کارشناسی

امیودوار  کورد توا     ابوراز  هوا  برتور علموی در ایوران برشومرد و      را عمودتاً دارا  رتبوه   دانشوگاه  آینده و خواستار پیشرفت توصی  کرد و دانشجویان این

 .بگیرند تا به راحتی از دست نروند قرار ها  الزم حمایت مورد ها سرمایه این

همدار  و تعام  با دیگر دانشجویان، اظهوار کورد کوه بیشوتر بوا دانشوجویان کشوور         نحوه در خوو  تهران، دانشگاه پردیس علوم ایمللی بین دانشجو 

کوار   تحقیقواتی،  کند. همچنین و  معتقد بود در کارها  پژوهشی و برقرار افغانستان آشنایی دارد و او توانسته است با دوستان ایرانی ارتباو بسیار خوبی

 .هووایی هوو  مسوولماً دارد غووای  امووا کووار را بوواال ببوورد، سوورعت توانوود در پیشووبرد اهووداف بسوویار موو ثر باشوود و مووی جمعووی نظوور اسووتفاده از و یروهووی

به رشته تحویلی خود و اینده در این حوزه غه کارها  پژوهشی انجام داده است، ورود خود  مند  ع،قه میزان در خوو  به پرسشی پاسخ حسینی، در

شناسوی، حوس خنالوی نسوبت بوه ایون رشوته داشوته          تحوی  در رشوته زموین   ابتدا  خاصی دانست و اینده در تحقی  ی و بدونبه این رشته را توادف

ارشد، با اشوتیاق   ا  که در مقطع کارشناسی به یونه پیدا کرده ع،قه شناسی، با آ  زمین مرتبط ها به مباحث و آشنا شدن با برخی درس مرور به اما است،

 .شده است یرای  این وارد بیشتر 

یرفته، منابع آبی در آن از اهمیت  قرار به اینده در یک اقلی  خشک و نیمه خشک توجه ایران با»یونه پاسخ یفت:  و  در ادامه، بخ  دیگر پرس  را این

هوا    چنوین آیوودیی آ   ها هسوتی ، هم  پدیده فرونشست در برخی دشت شاهد ها  زیرزمینی که در نتیجه آن بسیار  برخوردار است. کاه  سطح آ 

بررسی دالی  خشوک   در رابطه با نامه من پایان موضوع. است آبی ریز  نامناسب در زمینه منابع هایی از عدم توجه و برنامه سطحی یا زیرزمینی تنها نمونه

در  موضووع  ایون  مشوابه  .د آمود یا خواه آمده وجود زیستی در منطقه به است که در پی آن یک سر  معض،ت محیط طشک ها  بختگان و شدن دریاغه

کوه   بواقی مانوده   درباره این دو دریاغه کار کارها  زیواد   اما است، احیا شده تا حدود  مختل  تحقیقاتی ها و کارها  دریاغه ارومیه بود که با پیگیر 

 .بتوانی  یام م ثر  برداری  حاضر ها و بهبود وضعیت حا  ها درباره وضعیت این دریاغه امیدوارم با این کار مطایعاتی در جهت رفع ابهام

و پوژوه  دارد،   آمووزش  و یا درخواستی از مسئوالن دانشگاه برا  بهبوود رویدردهوایی غوون    انتظار به اینده غه پاسخ ایمللی، در بین این دانشجو  برتر

به نظور مون برقورار  ارتبواو بهتور و بیشوتر بوین         اما تر،ها  باال اختیارات دانشگاه است یا اریان حیطه دان  که برخی مسائ  آیا در یفت: من دقیقاً نمی

دانشجویان موارد  است که مشد،ت نبود آنها کام،ً قاب  احساس است و این مسائ   تحقیقاتی ها  ها و ایده ها  مایی از پروژه دانشگاه و صنعت، حمایت

 .انووات و صوورفاً بوورا  دریافووت موودرک آن مقطووع انجووام شووود  هووا و امد داده حووداق  شووود در بسوویار  موووارد مطایعووات دانشووجویان بووا  باعووث مووی

 بسیار عایی توصی  کرد. از دیودیاه و  هموه   یذرانده را شناسی را که با آنان واحدها  درسی ویو، استادان دانشدده زمین حسینی، در بخ  پایانی یفت

یی توصی  کرد. از دیدیاه و  همه استادان این رشته، دارا  تجربه خوبی بسیار عا یذرانده را شناسی را که با آنان واحدها  درسی استادان دانشدده زمین

ویوژه دکتور مظفور  و     دارد، به وجود به خوبی مقطع ارشد با خود هستند و روحیه همدار  بین استادان و همچنین با دانشجویان مرتبط در زمینه کار 

 .د و توووووان علمووووی بوووواالیی دارنوووود   بسوووویار پوووور ت،شوووون   بووووودن جوووووان وجووووود کووووه بووووه نظوووور او، بووووا    فیجووووانی دکتوووور

تا مطایب  رود انتظار می از استادان اساس مفاهی  را از خووصیات یک استاد توانمند دانست که بر این صحیح در انتقا  و ت،ش عل  روزرسانی همچنین به

درسی  واحد شناسی پردیس علوم، آنها در دانشدده زمین ها در استادانی که با بر اظهار و  همه این ویژیی بنا .روز را به دانشجویان آموزش دهند علمی به

 .داشته است وجود همواره یذرانده

 المللی تجارب زیسته دانشجویان بین

 زینب حسینی دانشجوی برتر بین المللی دانشکده زمین شناسی
 

 

ایمللووی در  شووورها، حضووور دانشووجویان بووینیدووی از موو ثرترین راهدارهووا  تبووادالت علمووی و فرهنگووی بووین ک 

تواننود   ها  اجتماعی متفاوت از کشور  دیگر، کوه موی   دانشجویانی با آدا ، سنن، فرهنگ و زمینه ،هاست دانشگاه

 .ها نیز باشند آوران صلح و دوستی و ارتباو بین ملت ها  علمی، پیام ع،وه بر تحوی ، ارتقا  و رشد زمینه

خود را  ابتدا است، در معرفی شده ایمللی   عنوان یدی از دانشجویان برتر بین معد  به معیار بر اساس این دانشجو که

ام.  آمده و اینجا بوزرگ شوده   دنیا یونه معرفی کرد: من زینب حسینی هست . اه  کشور افغانستان، در ایران به این

دانشوجو    در حوا  حاضور   وشناسوی تحووی  کوردم     در دانشگاه خووارزمی در رشوته زموین    کارشناسی را مقطع

کارشناسوی  در مقطوع   معد  من باش  و تهران می دانشگاه شناسی در پردیس علوم رشته آ  زمین ارشد کارشناسی

 بوده است. ۷8/۱۷ارشد 
 



 

                           

7 
 

 ساقیا آمدن عید مبارک بادت
 وان مواعید هک کردی مرود از یادت

    1399زمستان –)دوره جدید(  25 شماره 

نشریه پردیس 

 علوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المللی تجارب زیسته دانشجویان بین

 شناسی زیستدانشجوی برتر بین المللی دانشکده  حسینی عبداللهی

غلبه دارد، یعنی  فرد طبیعت   کرد که در آن، تجربه یادییر  برآکادمیک توصی محیطی ویو دانشگاه تهران را ایمللی، در ابتدا  یفت بین این دانشجو  برتر

 .شوووند موفوو  هووا  زنوودیی خووود تواننوود بووا آموووزش، در همووه جنبووه  هووا  آینووده را دارنوود و مووی  کووافی بووا غووای  مقابلووه توانووایی افووراد جووایی کووه

 2۰۱۶در سا  »عنوان دانشگاه مح  تحوی  داشته است، یفت:  ان بهدانشگاه تهر انتخا  حسینی عبدایلهی، در پاسخ به پرسشی درباره هدف و معیار  که از

علمی و آکادمیک برا  ما  مناسب باشد و بتواند فضا  خوبی قود ادامه تحوی  داشت  و دانشگاهی که در آن بودم از ما خواست تا دانشگاهی که دارا  رتبه

با یدی  موضوع ایران بودم. بنابراین، هنگام بررسی جمهور  اس،می ویژه شورها  آسیایی بهمند به تحوی  در ک کنی . من، شخواً ع،قه انتخا  فراه  کند را

سایت دانشگاه تهوران را   کن . وقتی و  انتخا  کرد که دانشگاه تهران را به دیی  موقعیت برجسته ملی و جایگاه آن در قاره آسیا توصیه از دوستان ، او به من

و استادان معتبر و غیره یافت . ایبته یدی از معیارها  اعطا  کمک مایی از سو  دانشگاه بوه   قو  ها  رتر  علمی، پژوه بیشتر  در زمینه ب سواب  دیدم،

را داشوت،   او  در کشور خود رتبه باال  ده داشته باشد. خوشوبختانه دانشوگاه تهوران در ایوران جایگواه      نباید کنی ، می انتخا  ما، این بود که دانشگاهی که

 .شد ا  این شرو ه  برآورده می یونه ین بهبنابرا

برا  تحوی  در مقطع  ابتدا .پذیرش کردم اخذ دانشجو  دانشگاه علوم پزشدی تهران بود، اقدام به زمان صورت، من با کمک یدی از دوستان  که در آن این به

تر، یعنی علوم ییاهی در مقطع دکتر ، در یروه  سپس به رشته مرتبط اما دکتر  بیوتدنویوژ  کشاورز  در دانشدده کشاورز  دانشگاه تهران پذیرفته شدم،

مرکز بین ایمللی زبوان   به فارسی نیز، برا  یادییر  زبان 2۰۱8به دانشگاه تهران در فوریه  ورودم بدو رشته دادم. ایبته در علوم تغییر شناسی دانشدده زیست

 فارسی معرفی شدم.

ها   ها و غای  یونه اظهار کرد که محدودیت ها  علمی و پژوهشی در زمینه رشته تحویلی خود این ران، درباره فعاییتدانشگاه ته ایمللی بین دانشجو  برتر

عنووان   بوه  وجوود  بوا ایون   اموا  نظر را به طور کام  انجام دهود،  مورد پیشنهاد  او، باعث شده که نتواند تحقیقات تحقی  موضوع بهداشتی و تأثیر آن بر رو 

در  اند که آور  کرده ها  ییاهی خاصی را جمع اند و هر بار، نمونه شناسی ایران داشته ییاه مختل  وم ییاهی، بازدیدها  بسیار خوبی از مناط دانشجویان عل

 هرباریوم نگهدار  می شوند تا مورد آزمای  ها  مختل  قرار ییرند.

هو ،   تحقیو   دارنود و در امور   مهوارت  نشگاه تهران دانست که در امر آموزش بسیاراستادان شاخص را از مزایا  ویژه تحوی  در دا وجود حسینی عبدایلهی،

یوک غوای     ایمللی بین کوشی بین دانشجویان هستند. او، همچنین زبان تدریس در دانشگاه را برا  دانشجویان برا  ایجاد رقابت و سخت فعایی پژوهشگران

ویژه برا  دانشجویان مقطوع دکتور     زاست، به بگذراند که بسیار مشد  فارسی برا  یادییر  زبان هیقاب  توج برشمرد، مبنی بر اینده هر دانشجو باید زمان

 .که بیشتر آنها شاغ  هستند، بنابراین زمان محدود  برا  اتمام دوره خود دارند

ی  در ایران را به واقعیوت تبودی  کورد و از دویوت     ایمللی پردیس علوم دانشگاه تهران در پایان یفت: از خداوند بزرگ که آرزو  من برا  تحو دانشجو  بین

رغ  فاصله جغرافیایی طوالنی، ایران و نیجریه از نظر روحی و ذهنی به یددیگر نزدیوک هسوتند. امیودوارم بتووان       کن . به نیجریه برا  حمایت مایی تشدر می

خواهند کشور  را برا   ها  دانشگاهی که می یگر در نیجریه در تمام رشتهطور  تحوی  کن  که بتواند کیفیت تحوی  در دانشگاه تهران را به دانشجویان د

خووو    تحوی  انتخا  کنند، نشان ده . همچنین، من از همه استادان یروه علوم ییاهی برا  حمایت مداوم و پردیس علوم به طور عام سپاسوگزارم. بوه  

ها  مایی فوراه  کنود. متشودرم کوه بوه مون        را برا  پروژه من، با تمام محدودیتکند تا یک طرا تحقیقاتی خا   که سخت ت،ش می آخانی دکتر حسین

 .فرصت دادید که نظرات و احساسات  را بیان کن . خداوند به جمهور  اس،می ایران و دانشگاه تهران برکت دهد

و یدوی از سوه   و عضو  )نیجریوایی  بومی" (هازا" دانشگاه تهران، یک ایمللی بین حسینی عبدایلهی، دانشجو  برتر

در شما  نیجریه است. بعد از تحووی،ت متوسوطه، در سوا      "کانو "ایایت قبیله اصلی در نیجریه و یک بومی از

و در آنجووا یواهینامووه ملووی   پذیرفتووه شووده  "یاموو " در شووهر" جیگوواوا کووایج آموووزش ایووایتی "در  ۱99۰

کورده   اخوذ  ۴.۰۰ی بوا نموره بواال     شناسوی و شویم   ها  زیسوت  عنوان آموزشیار در زمینه را به (NCE) آموزش

در رشوته  " کوانو " در شوهر  "بوایرو " در دانشوگاه  2۰۰۵مودرک دانشوگاهی خوود را نیوز در سوا        اویوین  .است

مودرک   2۰۱۰یرفته اسوت. سوپس در سوا      (CGPA: 3.78) شناسی کاربرد  با درجه عایی و رتبه دو زیست

اکنوون نیوز    همین دانشگاه دریافت کرده است و هو   از (CGPA: 4.15) شناسی ارشد خود را در ییاه کارشناسی

 .شناسوووی ییووواهی پوووردیس علووووم دانشوووگاه تهوووران اسوووت دانشوووجو  مقطوووع دکتووور  رشوووته زیسوووت
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 انتصابات
 

  بوه   ۱۶/۱۰/99تواریخ  علی محمد رجبی به مدت دو سوا  از  دکتر

عنوووان موودیر بخوو  زمووین شناسووی مهندسووی، تدتونیووک و آ   

 وو  شدند.ندانشدده زمین شناسی پردیس علوم م

  به  22/۱۰/99از تاریخ  رضایی قهرود  به مدت سه سا  زهرادکتر

دانشودده ریاضوی، آموار و علووم کوامپیوتر       معاونت آموزشیعنوان 

 منوو  شدند.پردیس علوم 

  بوه   ۳۰/۱۰/99از تاریخ  نورباال تفتی به مدت سه سا مهدیار دکتر

منووو   پوردیس علووم   دانشودده فیزیوک    معاونت آموزشیوان نع

 شدند.

  وان نو به ع ۳۰/۱۰/99از تاریخ  حمزه مهرابی به مدت دو سا دکتر

مدیر بخ  سافت راک )رسوو ، نفوت و غینوها دانشودده زموین      

 منوو  شدند.پردیس علوم شناسی 

  وان نبه ع ۰۶/۱۱/99از تاریخ  ر  به مدت سه سا علیرضا سادکتر

 منوو  شدند. سرپرست موزه تاریخ طبیعی پردیس علوم

  وان نبه ع ۱۳/۱۱/99از تاریخ  حسن به نژاد  به مدت یک سا دکتر

 منوو  شدند. پردیس علوم مزرعه تحقیقاتیسرپرست 

  بوه  ۱9/۱۱/99از تواریخ   به مودت دو سوا    محمد نور  زنوزدکتر 

دانشودده فیزیوک    مودیر بخو  یوران  و کیهوان شناسوی      عنوان

 منوو  شدند. پردیس علوم

  ۱9/۱۱/99از تاریخ  حسین محسنی سجاد  به مدت دو سا دکتر 

 پوردیس علووم  دانشدده فیزیک  مدیر بخ  ذرات بنیاد  عنوان به

 منوو  شدند.

  بوه  ۱9/۱۱/99از تواریخ   فرخ سررشته دار  به مدت دو سا دکتر 

دانشودده فیزیوک      مدیر بخ  اتمی و مویدوویی مدیر بخ عنوان

 منوو  شدند. پردیس علوم

  بوه  ۱9/۱۱/99از تواریخ   رضا سپهر  نیوا بوه مودت دو سوا     دکتر 

 پوردیس علووم  دانشودده فیزیوک    مدیر بخو  مواده غگوا     عنوان

 منوو  شدند.

  عنووان  به ۱9/۱۱/99از تاریخ  دکتر شهریار بایگان به مدت دو سا 

 منوو  شدند. پردیس علومدانشدده فیزیک  ا  مدیر بخ  هسته

    بوه  2۷/۱۱/99از تواریخ   دکتر محسن رنجبران به مدت یوک سوا 

منووو    پوردیس علووم  موزه دانشدده زمین شناسوی  مدیر  عنوان

 شدند.

  عنووان  به ۰۴/۱2/99از تاریخ  دکتر کاظ  عزیز   به مدت دو سا 

 .منوو  شدند مشاور رئیس پردیس علوم در امور بین ایمل 

  ۰9/۱2/99از تواریخ   حد  دکتر جعفر حسن پور  به مدت سه سا 

 معاونت آموزشی دانشودده زموین شناسوی پوردیس علووم     عوان  به

 تمدید شد. 

 انتصابات
 

  عنوان به ۱2/۱2/99از تاریخ  کاظ  مهدیقلی به مدت دو سا دکتر 

 پوردیس علووم  دانشودده زیسوت شناسوی     مدیر بخ  علوم ییاهی

 منوو  شدند.

  بوه   ۱2/۱2/99از تواریخ   رین معتمد بوه مودت یوک سوا     نسدکتر

عنوان سرپرست بخ  علوم سولویی و مویدوویی دانشودده زیسوت     

 منوو  شدند. شناسی پردیس علوم

  بوه   ۱2/۱2/99از تواریخ   احسان عارفیوان بوه مودت دو سوا     دکتر

دانشدده زیست شناسی پوردیس   عنوان مدیر بخ  میدروبیویوژ 

 منوو  شدند. علوم

  بوه   2۳/۱2/99از تواریخ   راهی  کیان مهر به مودت دو سوا   ابدکتر

 پوردیس علووم  دانشودده شویمی    مدیر بخو  شویمی آیوی   عنوان 

 منوو  شدند.

   به  2۳/۱2/99از تاریخ  کامران اخبار  به مدت دو سا دکتر حد

علووم  مدیر بخ  شیمی معدنی دانشودده شویمی پوردیس    عنوان 

 تمدید شد.

   به  2۳/۱2/99از تاریخ  دو سا  علیرضا شاکر  به مدتدکتر حد

علووم  دانشدده شیمی پوردیس   کاربرد مدیر بخ  شیمی عنوان 

 تمدید شد.

   به  2۳/۱2/99از تاریخ  علیرضا شایسته به مدت دو سا دکتر حد

علوم تمدیود  شیمی دانشدده شیمی پردیس نانو مدیر بخ  عنوان 

 شد.

  اریخ از تو  بوه مودت دو سوا     سیده فاطمه رهنموا  رهسوپار  دکتر

دانشودده شویمی    مدیر بخ  شیمی فیزیوک به عنوان  2۳/۱2/99

 منوو  شدند. پردیس علوم

  به عنووان   2۳/۱2/99از تاریخ  سپیده خوئی به مدت دو سا دکتر

منووو    پوردیس علووم  دانشدده شویمی   مدیر بخ  شیمی پلیمر

 شدند.

  به عنوان  2۳/۱2/99از تاریخ  فرنوش فریدبد به مدت دو سا دکتر

منووو    پوردیس علووم  تجزیه دانشدده شیمی بخ  شیمی مدیر 

 شدند.

  بوه   2۳/۱2/99از تواریخ   به مدت سوه سوا    حمیدرضا مشف دکتر

 منوو  شدند. پردیس علومعضو شورا  انفورماتیک عنوان 

  به  2۳/۱2/99از تاریخ  عباس نوذر  دایینی به مدت سه سا دکتر

 منوو  شدند. پردیس علومعضو شورا  انفورماتیک عنوان 

  به عنووان   2۳/۱2/99از تاریخ  کاظ  عزیز  به مدت سه سا دکتر

 ند.منوو  شد پردیس علومعضو شورا  انفورماتیک 

  بوه   2۳/۱2/99از تواریخ   سیدامیر مرعشی به مدت سوه سوا   دکتر

 منوو  شدند. پردیس علومعضو شورا  انفورماتیک عنوان 
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 تهیه و تنظیم: منیژه علیمردانی

 عکس از: احسان آیرملو

 ارتقاء علمی
 

 

مین شناسوی بوه   آقا  دکتر محسن رنجبران عضو هیأت علمی دانشدده ز

 مرتبه دانشیار  ارتقا  یافتند.

 تقدیر و تشکر
 

 

   هاجر ابراهی  نج  آباد  در طو  مدت دکتر از زحمات خان

تووود  پسووت معاونووت آموزشووی دانشوودده فیزیووک پووردیس 

 تشدر و قدردانی شد. علوم

   حسن رحیمیان در طو  مودت توود    دکتر از زحمات آقا

تشودر و   پست سرپرست موزه تواریخ طبیعوی پوردیس علووم    

 قدردانی شد.

   کاظ  مهدیقلی در طوو  مودت توود     دکتر از زحمات آقا

پسووت سرپرسووت مزرعووه تحقیقوواتی پووردیس علوووم تشوودر و 

 قدردانی شد.

   ت در طوو  مود   دکتر مهد  خواجه صایحانیاز زحمات آقا

تود  پست مشاور رئیس پردیس علوم در اموور بوین ایلمو     

 پردیس علوم تشدر و قدردانی شد.

    از زحمات آقا  مهندس مسعود میرمعوومی در طوو  مودت

تود  مدیر بخو  علووم ییواهی دانشودده زیسوت شناسوی       

 پردیس علوم تشدر و قدردانی شد.

   در طوو  مودت    دکتر مهد  خواجه صایحانیاز زحمات آقا

پست مشاور رئیس پردیس علوم در اموور بوین ایلمو     تود  

 پردیس علوم تشدر و قدردانی شد.

      از زحمات خان  دکتر فریده سیاوشی در طوو  مودت توود

پست مدیر بخو  میدروبیویووژ  دانشودده زیسوت شناسوی      

 پردیس علوم تشدر و قدردانی شد.

       از زحمات آقا  دکتر پرویوز رشوید  رنجبور در طوو  مودت

خ  شیمی آیی دانشدده شیمی پردیس علووم  تود  مدیر ب

 تشدر و قدردانی شد.

      از زحمات آقا  دکتر حسین مهدو  در طوو  مودت توود

مدیر بخ  شیمی پلیمر دانشدده شیمی پردیس علوم تشودر  

 و قدردانی شد.

       از زحمات آقا  دکتر پرویز نووروز  در طوو  مودت توود

تشدر مدیر بخ  شیمی تجزیه دانشدده شیمی پردیس علوم 

 و قدردانی شد.

  دکتر معوومه فروتن در طوو  مودت توود      خان از زحمات

دانشودده شویمی پوردیس علووم     شیمی فیزیوک  مدیر بخ  

 تشدر و قدردانی شد.

 
 

 انتصابات
 

  به عنووان   2۳/۱2/99حسن به نژاد به مدت سه سا  از تاریخ دکتر

 عضو شورا  انفورماتیک پردیس علوم منوو  شدند.

  بوه   2۳/۱2/99یاسمی به مودت سوه سوا  از تواریخ      سیامکدکتر

 عنوان عضو شورا  انفورماتیک پردیس علوم منوو  شدند.

  عنوان  به 2۳/۱2/99اریخ فرنوش فریدبد به مدت سه سا  از تدکتر

 عضو شورا  انفورماتیک پردیس علوم منوو  شدند.

  بوه  2۳/۱2/99اریخ به مدت سه سا  از تو  محمد هاد  علو دکتر 

 عنوان عضو شورا  انفورماتیک پردیس علوم منوو  شدند.

  به عنووان   2۳/۱2/99وحید توکلی به مدت سه سا  از تاریخ دکتر

 عضو شورا  انفورماتیک پردیس علوم منوو  شدند.

 

 


